
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
החטיבה השיקומית

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי
בפסיכולוגיה שיקומית:

טראומה בשדה השיקומי
המסע לצמיחה

23-24.12.2015 במלון ניר עציון
אשר במורדות הכרמל

לעיונכם, קול קורא להגשת תקצירים
להרצאות מליאה, פוסטרים וסדנאות



חברי חטיבה, סטודנטים, מתמחים, מומחים,

מדריכים ואנשי אקדמיה יקרים,

אנו שמחים להודיע על הכנס השנתי של החטיבה השיקומית בהסתדרות הפסיכולוגים 

בישראל )הפ”י(, אשר יעסוק בהיבטים ובמאפיינים של טראומה בשדה השיקומי.

מטרותיו של הכנס הן הרחבת הידע הטיפולי והאקדמי ומתן כלים טיפוליים בהיבטים 

הקשורים לטראומה והדרך שבה היא באה לידי ביטוי בעבודה השיקומית. הכנס יתמקד 

ובביטויים  שונים,  חיים  שונות, בשלבי  אוכלוסיות שיקומיות  במאפייני הטראומה של 

זוהי הזדמנות משמעותית  השונים עמם אנו מתמודדים בעבודה הטיפולית. בנוסף, 

עבורנו להיפגש עם חברים ועמיתים, להכיר דרכי עבודה שונות, לייצר שיתופי פעולה 

ולהעמיק את הדיאלוג המקצועי.  

הכנס יכלול:

האקדמיה  הטיפול,  מתחום  )הרצאות  מליאה  במושבי  דק’   • 	40-45 בנות  הרצאות 

והמחקר(.

אפשרות  ישנה  טיפוליות.  בטכניקות  והתנסות  ללימוד  קטנות,  בקבוצות  •סדנאות  	
שלוש  שאורכה  דו-יומית  סדנה  או  וחצי,  שעה  באורך  חד-יומית  סדנה  להעברת 

שעות בסה”כ.

במושב- ומתמחים  סטודנטים  של  עדכניים  מחקרים  והצגת  פוסטרים  •תערוכת  	
לעבודה  יינתן  פרס  הטראומה(.  מתחום  בהכרח  לא  עדכני,  למחקר  )מיועד  בזק 

המצטיינת.

•פעילויות תרבות, בילוי ומפגשים חברתיים בלתי פורמאליים. 	



נושאים אפשריים למושבי מליאה והרצאות: 

•אבחנה של טראומה, כלי אבחון והערכה 	
• ביטוייה והשפעותיה הנפשיות  טראומה במישור הפיזי -	

•טראומות בעקבות פגיעת ראש 	
•התפתחות האישיות מזווית של טראומה 	

•עבודה שיקומית עם הפרעות אישיות/טראומה מורכבת 	
•הטראומה של היחיד והשפעותיה על המערך המשפחתי 	

•טראומה בינקות/ילדות והשפעתה על תהליכי שיקום 	
•גורמים פסיכולוגיים המסייעים ליציאה ממצבים טראומתיים 	

•ביטויים גופניים ולא-מילוליים של פציעה ופגיעה 	
•מחקרים עדכניים בתחום הטיפול בטראומה 	

נושאים אפשריים לסדנאות:

•אבחנה של טראומה, כלי אבחון והערכה 	
•עבודה קוגניטיבית-התנהגותית עם פוסט-טראומה 	

• 	EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing הכרות עם

• 	SE - Somatic Experiencing הכרות עם

) • 	Caregivers( עבודה משפחתית עם המטפלים העיקריים

•מפרגמנטים לבניית נראטיב- עבודה נראטיבית על חוויות טראומטיות 	
•טראומה פיזית - מדחייה לקבלה 	

* התחומים שלעיל מהווים קווים מנחים בלבד להגשת הצעות, וניתן להציע נושאים נוספים המתקשרים לתחום 
בו עוסק הכנס. הועדה המארגנת  מתחייבת לבחון את ההתאמה של כל ההצעות שיתקבלו, ובמידת האפשר 

לתת לכמה שיותר משתתפים לקחת חלק.



אופן ההגשה

ניתן להגיש הצעות באורך של עד 250 מילים, הכוללות כותרת, שם המציג/ים, שיוכו/ם 

עוסקת  בהם  המרכזיים  התכנים  ואת  זמין  טלפון  ומספר  דוא”ל  כתובת  המקצועי, 

פוסטר.  או  סדנה  מליאה,  להרצאת  בהצעה  מדובר  האם  לציין  יש  כן,  כמו  ההצעה. 

לתאריך  עד   kennes.shikum2015@gmail.com למייל:  לשלוח  יש  ההצעות  את 

.1.7.15

אנו מודים לכם על היענותכם ומקווים לראותכם בכנס.

הועדה המארגנת:

 

יעקב ברמץ

ד”ר מאיה ויינשטיין 

טל מוזס

קרן סרברו שורק

נעמה קיביליס מאירי

דני כפרי, מנכ”ל הפ”י

ד”ר עומר פורת, יו”ר החטיבה השיקומית




